
Aqui listamos todas as perguntas realizadas durante o nosso webinar sobre a DIRF 2022 da Linha Datasul e
apresentação da nossa solução TOTVS.

Não deixem de conferir material detalhado em nossa pagina: https://espacolegislacao.totvs.com/dirf-2022/

P. Meu programa não está gerando as infomações de férias corretamente, o que pode esta
acontecendo, alguem mais teve esse problema? já abri um chamado faz 7 dias e não
responderam

R. Olá! Seu atendimento esta em análise com a equipe de atendimento, em breve entraremos em contato.

P. Existe a possibilidade de ocorrer uma melhoria que permita o envio dos informes de IR por
e-mail?

R. Pode colocar essa sugestão  na central colaborativa..

P. O manual da DIRF2022 já está disponível para download?

R. Sim, no link
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360021743112-RH-Linha-Datasul-DIRF-Manual-Ori
enta%C3%A7%C3%A3o-DIRF

P. No cadastro de fornecedor, se ele já estiver cadastrado, mas sem o flag, quando eu incluir
o flag na geração da dirf, ele busca períodos anteriores ou somente a partir de agora

R. Resp. via audio, o flag serva para dados anteriores e novos tb

https://espacolegislacao.totvs.com/dirf-2022/


P. Poderia ter uma forma de enviar os informes por e-mail, assim como tem o enviou do
holerite, não tem nenhuma previsão para isso?

R. O sistema não envia por email. Tem o meu RH caso a empresa utilize.

P. O Pacote 41 liberado no Portal de Clientes, já estará no Patch 12.1.32.12 do dia
28/01/2022 ?

R. Boa Tarde! Sim, o pacote 41 será liberado no dia 28/01/22

P. A eliminação dos dados da DIRF é para toda a base de dados ? ou tem que executar por
Empresa?

R. Boa tarde, a eliminação é geral, não tem filtro por empresa no fp5980

P. No Pactch 12.1.32.12 que será liberado no dia 28/01/2022, já contempla as alteração do
Informe de Rendimentos, inclusive no Portal Meu RH ?

R. O Informe de Rendimentos vai estar no Portal dia 28/01.No dia 28/01 apenas as alterações do Informe
de Rendimentos

P. Eu não entendi o motivo da criação do novo grupo de Juros

R. A criação do grupo é para atender o layout da DIRF.

P. No cadastro de impostos, tem que ser tabela progressiva ou forma direta?

R. Para pessoa física de acordo com a legislação seria pessoa física e para pessoa jurídica a retenção é
direta.

P. Então se estamos na 12.1.31 não precisamos atualizar nada para a parte de contas a
pagar? só mudar dentro do arquivo a primeira linha essa informação?

R. A orientação é que o ambiente seja atualizado, mas caso não possam é possível como paliativo fazer
esse processo descrito  editando o identificador do arquivo para XJFSFHB.



P. Na geração das informações dos fornecedores estrangeiros, como faço para informar os
NIFs de cada um?

R. Será solicitado no momento da geração, vai abrir uma tela para preenchimento, onde pode ser feita a
seleção de todos os dados do mesmos fornecedor e aplicado a todos os títulos


